
Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 

Plán práce pracovní skupiny na rok 2017 

Okruhy témat Gestor Časový harmonogram 

1. Aktuální informace MMR (v oblasti regionální politiky, 

územního plánování, urbánní politiky, venkova, kohezní 

politiky a strategického plánování, výzkumné potřeby),  

MMR ČR, MŽP ČR průběžně 

2. Informace MŽP (Agenda 21) MŽP ČR 1. polovina r. 2017 

3. Výstupy a prezentace příkladů dobré práce z území (např. 

dotační politika krajů, strategické rozvojové dokumenty krajů, 

mikroregionů, obcí, oblast bezpečnosti) 

Aktéři z území, MV GŘ HZS ČR průběžně 

4. Územní dimenze – její širší uplatnění, zohlednění specifik 

daného území při plánování rozvoje jako zásadní bod procesu 

včetně hodnocení územních dopadů a následných projektů 

MMR – Odbor regionální politiky 1. polovina r. 2017 

5. Smart Cities, Urbact – příklady dobré praxe MMR ČR – Odbor regionální politiky průběžně 

6. Implementace „Nové agendy pro města“, schválené 
konferencí OSN „HABITAT III“, v podmínkách ČR 

MMR ČR průběžně 

7. Česko 2030 a její implementace do praxe RVUR 1. polovina r. 2017 

8. Národní strategické dokumenty s vazbou na území (Politika 

územního rozvoje, Politika architektury a stavební kultury, 

Územní studie pořízené MMR), nový Stavební zákon 

MMR ČR – odbor územního plánování 2. polovina r. 2017 

9. Kohezní politika a její dopad na území MMR ČR – Odbor Odbor Dohody o 

partnerství, evaluací a strategií   

2. polovina r. 2017 

10. Nová témata (k rozpracování): 

 oblast zemědělství (podpora lokálních producentů, 

lokální udržitelné zemědělství, lesnictví …) 

 oblast zdravotně – sociálních záležitostí (spolupráce 

s MZD a MPSV; eHealth strategie ČR …) 

 oblast cestovního ruchu s důrazem na udržitelné 

MMR, MZe, MŽP, MZd, MPSV, MV ČR 2. polovina r. 2017 



formy 

 Zaměstnanost, získávání dat pro potřeby aktérů 

v území 

 Sociální podnikání, sociální inovace  

 Integrace občanů třetích zemí na území regionu 

 Prevence lokalit sociálního vyloučení - hledání 

sosiálně vyloučených lokalit v území (mimo vymezené 

lokality v Gabalově zprávě) 

 Osvěta a zavádění Age managementu v podmínkách 

ČR 

 


